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ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLOS ANSELMO DE ANDRADE 

Curso de Educação e Formação de Adultos (nível secundário) 

FICHA DE TRABALHO Nº2 

Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 5: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Domínio de Referência 3 

• Actuar recorrendo aos meios de comunicação de massas, compreendendo os diversos actores e interesses envolvidos na sua 
produção e o poder da informação nas sociedades modernas. 
• Actuar em relação à tecnologia de suporte aos meios de comunicação e disseminação de informação (por exemplo, as estações 
de televisão, estações de rádio, as agências de informação, os satélites, etc.). 
• Actuar tendo em conta a evolução dos meios de informação e comunicação de massas, reconhecendo alguns novos conceitos e 
procedimentos científicos utilizados na produção de informação. 

2008/2009 
 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 3 Saberes, Poderes e 
Instituições 

Media e Informação 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 6 módulos de 45 minutos. 

 

O Jornal 

 O jornal é um meio de comunicação impressa e tem 

como característica: o uso de papel de imprensa (mais barato 

e de menor qualidade que os utilizados pelas revistas); as 

folhas geralmente não são agrafadas, sendo que são, 

geralmente, agrafados cadernos especiais e/ou edições 

destinadas a colecção; as capas dos jornais não usam papel mais grosso, como acontece com as revistas.  

 Os jornais diários possuem conteúdo genérico, pois publicam notícias e informações de interesse 

público. Mas há também jornais diários com conteúdo especializado em economia, negócios ou desporto, e 

outros com periodicidade semanal, quinzenal, mensal, tanto de conteúdo genérico, como também voltados 

a assuntos específicos destinados a públicos segmentados. 

 Os jornais actualmente são impressos num tipo específico de papel espesso e áspero – o papel-jornal 

– cortado em folhas de tamanhos padronizados. 

 Tamanho Standard – entre 60cm x 38cm e 75cm x 60cm  

 Tamanho Tablóide – cerca de 38cm x 30cm. Em Portugal, o formato tablóide é adoptado pelo jornal 

de referência Sol. 

 Tamanho Tablóide Berlinense (ou Europeu) – cerca de 47cm x 31,5cm. Em Portugal, o Berlinense é 

utilizado pelo semanário de referência Expresso. 

 O conteúdo editorial dos jornais costuma ser dividido em diferentes cadernos temáticos, 

apresentando um ou vários destes assuntos: Notícias nacionais; Notícias internacionais; Notícias locais e 

Data ___/___/___ 

VALIDAÇÃO 
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regionais; Economia; Desporto; Ciência & Tecnologia; Cultura (Cinema, Música, Teatro, Televisão); Turismo; 

Informática; Automobilismo; Moda 

 

A importância do jornal 

 Actualmente questiona-se o papel que ocupam os meios de comunicação na sociedade, dado que 

estes se afirmam cada vez mais como “o quarto poder”. Esta expressão foi criada para qualificar, de modo 

livre, o poder dos media ou do jornalismo em alusão aos outros três poderes típicos do Estado democrático 

(o poder legislativo, o executivo e o judicial), referindo-se ao poder que os órgãos de comunicação têm 

quanto à sua capacidade de manipular a opinião pública, a ponto de ditar regras de comportamento e influir 

nas escolhas dos indivíduos e, por fim, da própria sociedade. 

Adaptação de texto originalmente consultado em http://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_poder 

 

Jornalismo de Investigação 

 Dá-se o nome de Jornalismo de Investigação à prática de reportagem especializada em desvendar 

mistérios e factos ocultos do conhecimento público, especialmente crimes e casos de corrupção, que podem 

eventualmente ser notícia. 

 O jargão jornalístico para notícias publicadas em primeira mão é "furo", que é muitas vezes fruto do 

trabalho do jornalismo de investigação. 

 O jornalismo de investigação, para muitos jornalistas e pesquisadores da área, é uma modalidade 

especializada de jornalismo, que se baseia em características específicas, diferenciando-se da rotina 

habitual das redacções pelos seguintes aspectos: a investigação minuciosa dos factos, pelo tempo que for 

necessário, até elucidar todos os meandros, possíveis ângulos, pontos de vista e personagens envolvidos em 

determinado assunto; a disponibilidade de recursos específicos: tempo, dinheiro, paciência, talento e sorte; 

e a precisão das informações (o jornalismo de investigação é também conhecido como jornalismo de 

precisão), implicando a exactidão dos termos utilizados, e a ausência de distorções ou citações fora de 

contexto.  

 O jornalismo de investigação, em geral, concentra-se na investigação de crimes, como por exemplo: 

fraudes; desvio de verbas públicas; tráfico de estupefacientes; crimes ambientais, … 

Adaptação de texto originalmente consultado em http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo_investigativo 

 

Jornalismo de Investigação 

Um caso que mudou o Mundo 

 O caso Watergate foi um escândalo político ocorrido na década de 1970 nos Estados Unidos da 

América que, ao vir à tona, acabou por culminar com a renúncia do presidente americano Richard Nixon, 

eleito pelo partido republicano. Watergate é de certo modo um caso paradigmático de corrupção. O caso é 

um marco obrigatório para qualquer jornalista ou estudante de Comunicação. 

 Em 18 de Junho de 1972, o jornal Washington Post noticiava na primeira página o assalto do dia 

anterior à sede do Comité Nacional Democrata, no Complexo Watergate, na capital dos Estados Unidos. 
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 Durante a campanha eleitoral cinco pessoas foram detidas quando tentavam fotografar documentos 

e instalar aparelhos de escuta no escritório do Partido Democrata. 

 Bob Woodward e Carl Bernstein, dois repórteres do Washington Post, começaram a investigar o 

então já chamado caso Watergate. Durante muitos meses, os dois repórteres estabeleceram as ligações 

entre a Casa Branca e o assalto ao edifício de Watergate. Eles foram informados por uma pessoa conhecida 

apenas por Garganta Profunda (Deep Throat) que revelou que o presidente sabia das operações ilegais. 

 Richard Nixon foi eleito presidente em 1968, sucedendo a Lyndon Johnson, tornando-se o terceiro 

presidente dos Estados Unidos a ter de lidar com a Guerra do Vietname. Nixon voltou a candidatar-se em 

1972, tendo como opositor o senador democrata George McGovern, e obteve uma vitória esmagadora, 

ganhando em 48 dos 50 estados. McGovern venceu apenas em Massachusetts e em Washington. 

 Foi durante essa campanha de 1972 que se verificou o incidente na sede do Comité Nacional 

Democrático. Durante a investigação oficial que se seguiu, foram apreendidas fitas gravadas que 

demonstravam que o presidente tinha conhecimento das operações ilegais contra a oposição. Em 9 de 

Agosto de 1974, quando várias provas já ligavam os actos de espionagem ao Partido Republicano, Nixon 

renunciou à presidência. Foi substituído pelo vice Gerald Ford, que assinou uma amnistia, retirando-lhe as 

devidas responsabilidades legais perante qualquer infracção que tivesse cometido. 

 Antes de Watergate ocorrer, na primeira metade dos anos 1970, ninguém poderia acreditar em algo 

semelhante. Afinal, nenhum presidente de país democrático havia sofrido uma impugnação, em nenhum 

momento da história. Quem poderia imaginar que o trabalho de dois jornalistas dedicados, investigando um 

prosaico caso de arrombamento, poderia tirar do poder um dos presidentes mais populares que os Estados 

Unidos já tiveram? Pois foi exatamente isso o que ocorreu. O Jornalismo justificava, em Watergate, o título 

simbólico de Quarto Poder.  

 Acreditar em fontes anónimas tem sido uma praxe do jornalismo mundial e não poderia ser 

diferente. Obviamente, é um risco acreditar em qualquer um que tenha uma informação valiosa. Isso pode 

provocar crises de credibilidade em veículos de comunicação. Entretanto, é da informação – venha de onde 

vier – que começa o trabalho investigativo, sob a premissa de não se publicar nada que não tenha sido 

realmente comprovado. Sem esquecer a intuição, aquela “luz” que se acende diante do teclado, para, no 

mínimo, provocar. 

 Durante 33 anos muitas pessoas especularam sobre quem seria “Garganta Profunda” (alusão a um 

filme pornográfico da época), como foi apelidado o informante que se encontrava com os repórteres do 

“The Washington Post” nas garagens escuras da capital americana, conhecida por não guardar segredos.  

Os repórteres Bernstein, Woodward e o vice-presidente e editor-chefe Benjamim Bradlee conseguiram ficar 

em silêncio durante todo esse tempo de forma profissional, apesar das pressões que vinham de toda parte. 

Até livros foram escritos sobre o mistério do informante, sendo que o principal impulsionador das 

especulações foi o filme de Alan Pakula, “Os Homens do Presidente”. 

 Por muitos anos a identidade de "Garganta Profunda" foi desconhecida, até que a 31 de Maio de 2005 

o ex-vice-presidente do FBI, W. Mark Felt, revelou que era o Garganta. Bob Woodward e Carl Bernstein 

confirmaram o facto. 

 



  
                                                                    

Fo
rm

ad
or

es
: 

Br
un

o 
Ba

st
os

 /
 D

an
ie

la
 O

liv
ei

ra
 

 

Filme: Os Homens do Presidente 

Título Original: All The President Men 

Género: Drama/Thriller 

País: Estados Unidos 

Ano: 1976 

Duração: 130 minutos 

Realização: Alan J. Pakula 

Argumento: William Goldman 

Elenco  

Dustin Hoffman (Carl Bernstein)   Robert Redford (Bob Woodward) 

Jack Warden (Harry Rosenfeld)   Martin Balsam (Howard Simons) 

Hal Holbrook (Deep Throat)   Jason Robards (Ben Bradlee)   

 

Nomeações e prémios 

 Venceu, em 1977, o Óscar de Melhor Actor Secundário (Jason Robards), Melhor Som e 

Melhor Argumento (William Goldman). Foi nomeado ainda para as categorias de Melhor 

Filme, Melhor Realizador, Melhor Actriz Secundária (Jane Alexander) e Melhor Edição. 

 Nos BAFTA de 1977 esteve nomeado nas categorias de Filme, Realizador, Actor 

(Dustin Hoffman), Fotografia, Edição, Argumento, Banda Sonora e Actor Secundário (Martin 

Balsam e Jason Robards). 

 Esteve nomeado para 4 Globos de Ouro (Filme, Argumento, Actor Secundário e 

Realizador). 

http://www.cinereporter.com.br/dvd/todos-os-homens-do-presidente/ 

http://wapedia.mobi/pt/All_the_President's_Men 

http://www.imdb.com/title/tt0074119/ 

 

Tarefa 

Depois de visionar o filme construa 3 questões, dando-lhes resposta, que relacionem o 

filme com a temática trabalhada neste Domínio de Referência. 

NOTA: Tenha em consideração a importância dos jornais como meio de comunicação, dos meios de comunicação como 

Quarto Poder, o trabalho de investigação, as fontes anónimas, … 

 

BOM TRABALHO! 


